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اخبار
برگزاری مراسم عید غدیر در اداره
کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان

سرویس شهرستانها -به مناسبت سالروز
اعالم والیت و امامت موالی متقیان حضرت علی
(ع) عید غدیر خم  ،مراسم مشترکی در حسینیه
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان
و سازمان جهاد کشاورزی استان با حضور مسئولین،
کارشناسان و کارکنان دستگاه های مذکور برگزار
شد.این مراسم با تالوت آیاتی از کالم ا ...مجید آغاز
 ،در ادامه مولودی خوانی در وصف پیامبر مکرم
اسالم(ص)  ،حضرت علی (ع) و حادثه غدیر خم
توسط یکی از پرسنل اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری انجام گرفت.سپس حجت االسالم
معصومی فر مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان
جهاد کشاورزی استان طی سخنانی پیرامون غدیر
بیان داشتند  :ماجرای غدیر تنها مختص شیعیان
نیست و تعلق به جهان اسالم دارد  ،نفس وجودی
غدیر را همگی قبول دارند زیرا آغازگر غدیر پیامبر
مکرم بودند به همین دلیل تعلق به جهان اسالم
دارد.در ادامه چند روایت از ائمه اطهار در خصوص
غدیر خم بیان داشتند.این مراسم با قرعه کشیو
اهداء هدیه به پنج نفر از حضاری که دارای نام علی
بودند و پذیرایی به پایان رسید.

تقدیر استاندارگلستان از اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری

سرویس شهرستانها -دکتر حسن
صادقلو استاندار گلستان از اداره کل منابع طبیعی
وآبخیزداری استان گلستان در راستای تحقق
اهداف و پیشبرد برنامه توسعه دولت الکترونیک و
هوشمند سازی اداری تقدیر و تشکر کرد.این تقدیر
که در ارتباط با ارزیابی عملکرد سال  1395در بین
دستگاه های اجرایی بوده بخاطر کسب رتبه خوب
این اداره کل در جشنواره شهید رجایی و باهنر سال
جاری بوده است.در ابتدای این لوح استاندار محترم
 ،اطالع یابی و اطالع رسانی به مردم شریف ایران
از حقوق شهروندی و توسعه دولت الکترونیک را
مرهون تالش های ارزشمند کارگزارانی دانستند که
با تدبیر و امید وروشنگری در جامعه نقش آفرینی
می کنند.

تقدیر از کارمندان نمونه شهرداری رباط کریم

سرویس شهرستانها -مدیر روابط عمومی
شهرداری رباط کریم از برگزاری جلسه تقدیر از
کارمندان نمونه شهرداری رباط کریم با هدف ایجاد
انگیزش و روحیه رقابت سازمانی مثبت در بین
کارکنان خبر داد .طی جلسه ای با حضور پریسا
ایالنلو رئیس شورای شهر رباط کریم  ،مهندس گل
بابایی سرپرست شهرداری و سه نفر از کارمندان
نمونه برگزار و از خدمات آنان در طول یکسال
گذشته تقدیر و تشکر بعمل آمد .بنا بر این گزارش
 :در این جلسه پریسا ایالنلو رئیس شورای اسالمی
شهر رباط کریم ضمن تبریک کسب عنوان کارمند
نمونه و تقدیر از اقدام خوب شهرداری در سخنانی
اظـهار داشت  :پیگیری امورات ارباب رجوع و
وظیفه شناسی از مهمترین مواردی است که انتظار
داریم کارمندان محترم به آن توجه داشته باشند و
تعهد کاری را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند .
در پایان جلسه لوح تقدیر و هدیه ای به رسم یادبود
به آقایان علی اصغر عظیم وند  ،ابوالقاسم پیرحیاتی
و خانم معصومه فتحی اعطا شد.

تولید انبوه ریل ملی در ذوب آهن
اصفهان آغاز شد

سرویس شهرستانها -تولید انبوه ریل ملی
در ذوب آهن اصفهان که نقش مهمی در خودکفایی
صنعت ریلی کشور دارد  21 ،شهریورماه همزمان با
حضور جمعی از فعاالن بازار سرمایه در ذوب آهن
اصفهان آغاز شد  .بر اساس قرارداد فروش ریل بین
ذوب آهن اصفهان و راه آهن جمهوری اسالمی ،
 40هزار تن ریل  U33تولید می شود تا در خط
آهن کشور مورد استفاده قرار گیرد  .ضمن اینکه
قرارداد جدید برای تحویل  25تا  30هزارتن ریل
 ( UIC60جهت خطوط بسیار پرسرعت ) نیز
بزودی بین ذوب آهن اصفهان و شرکت ساخت و
توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور منعقد می شود
 .گفتنی است فعاالن بازار سرمایه به منظور آشنایی
نزدیک با فعالیت ها  ،دستاوردها و پروژه های ذوب
آهن اصفهان در این شرکت حضور یافتند و ضمن
بازدید از بخش هاي مختلف خط تولید از جمله
كوره بلند شماره  ، 3خط توليد ريل ملي در نورد
 ، 650فوالدسازي  ،كك سازي و  ..با مسئولین
ذوب آهن نیز دیدار و گفتگو کردند.

تجلیل از کارکنان نمونه شرکت آبفا استان اصفهان

سرویس شهرستانها -مراسم تجلیل
از  64نفر کارکنان نمونه سال  95شرکت آب
و فاضالب استان اصفهان با حضور مدیرعامل،
شورای معاونین و اعضای خانواده های کارکنان
نمونه در دهکده توریستی قلعه سرشیر پیربکران
برگزار شد.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
اصفهان گفت :کسب موفقیت های چند سال اخیر
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ارزیابی
عملکرد شرکتها در وزارتخانه و نیز جشنواره شهید
رجایی مرهون تالش ،کوشش و تعهد همه کارکنان
شرکت آب و فاضالب می باشد.مهندس هاشم
امینی با بیان اینکه تجلیل از کارکنان نمونه در
حضور خانواده هایشان به توصیه مؤسس شرکت
آب و فاضالب استان اصفهان بوده است اعالم کرد:
صنعت آب و فاضالب در کشور مدیون درایت و
تدابیری است که مدیران و مؤسسین شرکت آب
و فاضالب استان اصفهان پیرامون چگونگی رشد
و توسعه این صنعت درنظر گرفته است می باشد
که تأکید می کردند بهتر است کارکنان درحضور
خانواده هایشان مورد تقدیر قرار گیرند تا اعضای
خانواده شاهد ثمره تالش و کوشش پدر و مادران

خود در محیط کار باشند.وی به جایگاه شرکت آب
و فاضالب استان اصفهان اشاره کرد و خاطرنشان
ساخت :هم اکنون به باور بسیاری از کارشناسان
صنعت آب و فاضالب ،آبفا اصفهان شرکتی پویاست
که به رغم چالش های موجود توانست امر خدمات

رسانی به مردم را به بهترین شکل به سرانجام
برساند در حالیکه در سال جاری شرکت آبفا استان
اصفهان برای تأمین آب شرب مردم با کمبود تقریباً
 2/5مترمکعبی در ثانیه مواجه بوده است.اما با این
همه با تالش ،تعهد و همدلی خانواده بزرگ شرکت

آب و فاضالب استان اصفهان توانستیم بر مشکالت
غلبه کنیم و خدمات رسانی پایدار به مردم را به
بهترین شکل انجام شود.مهندس امینی تأمین آب
آیندگان را بسیار حائز اهمیت خواند و خاطرنشان
ساخت :شرکت آب و فاضالب استان در چندسال
اخیر با رویکردی که در نظر گرفت سعی نمود با
استفاده از ظرفیت و ابزارهای گوناگون عرصه هنر
و رسانه زمینه های فرهنگ مصرف صحیح آب را
میان مردم ترویج دهد به طوریکه می توان گفت
با کاهش سرانه مصرف آب خانگی این مهم بدست
آمد.وی تداوم برنامه های فرهنگی را مهم برشمرد و
خاطرنشان ساخت :اعتقاد داریم برنامه های فرهنگی
پیرامون مصرف بهینه باید همچنان ادامه یابد تا
مصرف صحیح میان مردم نهادینه شود و در این
خصوص سعی بر آن شده از تمام ظرفیت ها استفاده
شود.مهندس امینی خطاب به کارکنان نمونه گفت:
تالش و اراده شما در انجام وظایف ،موفقیت های
اخیر شرکت را رقم زد بدین ترتیب انتظار می رود
در سالهای آینده با حفظ ویژگی هایی همچون تعهد،
تالش مضاعف ،دقت و سرعت در انجام وظایف،
الگوی خوبی برای دیگر کارکنان نیز باشید.

بنیانگذار کانون معلوالن توانای کشور :

رویکرد کانون توانا  ،توانمندسازی معلوالن جامعه است

سرویس شهرستانها -بنیانگذار کانون معلوالن توانای کشور
با بیان اینکه رویکرد کانون بکار گیری توانایی های باالی معلوالن در
جامعه است گفت  :متاسفانه در گذشته نگرش جامعه نسبت به افراد
معلول محدود بوده است  .سید محمد موسوی در ادامه اظهار داشت
 :خوشبختانه امروز با فرهنگ سازی و اصالح نگرش جامعه نسبت به
افراد معلول و همچنین رویکرد جدی کانون توانا  ،امروز از معلوالن
به عنوان الگو و نیروهای کار آمد در حوزه های مختلف جامعه یاد
می شود  .وی با اشاره به اینکه فرهنگسازی و اصالح نگرش جامعه
نسبت به معلوالن مهمترین هدف این کانون است ،اظهار کرد :اثبات
توانمندیهای معلوالن ،تغییر نگرش جامعه نسبت به معلوالن ،ارائه
الگوی سرمایهداری الهی به جامعه و سرمایهداران و نیز تمرکز بر روی
آموزش و تربیت کودکان جزء مهمترین اهداف کانون معلولین توانا
می باشد  .سید محمد موسوی با بیان اینکه اهالی رسانه باید همچون
قطرههای پاک به اقیانوس اندیشه کانون توانا وصل شوند ،افزود :یک

جامعه برای آنکه بتواند به بالندگی ،پویایی و فضایل اخالقی دست پیدا
کند باید افراد آن جامعه به فلسفه وجودی و مبنای زندگی اجتماعی
آگاه باشند که این وظیفه خطیر اطالعرسانی بر دوش رسانهها گذاشته
شد.بنیانگذار کانون معلوالن توانای کشور بیان کرد :هر اندازه که میزان
آگاهی مردم افزایش یابد و به حقوق اجتماعی خود بیشتر آگاهی یابند
به همان اندازه نیز خشونت و بیمهری در جامعه پایینتر خواهد آمد
و جامع ه منسجمتر خواهد شد .این مسؤول نقش اهالی خبر و رسانه
را برای ایجاد بسترهای الزم به منظور فرصتهای اشتغالزایی برای
معلوالن را بسیار مهم برشمرد و تصریح کرد :رسانهها با پیگیری امور
بر جدیت مسؤوالن میافزایند و سبب ایجاد رونق و اثربخشی در امور
میشوند.موسوی با اشاره به اینکه مردم ولینعمت هستند و رسانهها
باید برای مردم کار کنند ،بیان کرد :کار کردن و اندیشیدن برای تأمین
نیازهای مردم ،سبب توسعه و شکوفایی همراه با برکت در ساز و کارها
میشود.دبیر برگزاری نشستهای هماندیشی تشکلهای معلوالن

سراسر کشور گفت :رقابت و موفقیتهای گروه تولیدی بهداشتی فیروز
در بازار جهانی و در قبال کمپانیهای بزرگ در سایه همت و توانمندی
نیروهای معلول به تحقق پیوسته است.

میشوند.این مسؤول با بیان اینکه محدودیتها
عامل سازندگی است و معلوالن چون محدودیت
بیشتر دارند باید سازندهتر باشند ،اظهار کرد:
هدفمان از تأسیس کانون توانا عوض شدن نگرش
جامعه نسبت به معلوالن بود.هادیپور ایجاد
اشتغال برای معلوالن را یک دغدغه برشمرد و
گفت :معلوالن زیادی برای اشتغال به ما مراجعه
میکردند و در حال حاضر در حدود  ۶۰۰نفر در
مجموعههای کانون مشغول فعالیت هستند.

وی تصریح کرد :یکی از جاهایی که معلوالن در
آن مشغول کار هستند و با توجه به تواناییهایشان
در ایستگاههای مختلف بهکار گرفته شدند شرکت
فیروز است و میتوان گفت این شرکت از این حیث
در دنیا بینظیر است.مدیرعامل کانون معلوالن
توانا با بیان اینکه اشتغال برای معلوالن مهم و
تأثیرگذار است ،اظهار کرد :بهکارگیری معلوالن
در کارخانههای مختلف بیشتر شده و نگاهها تغییر
کرده است.

برگزاری کارگاه آموزشی -مشورتی پروژه همسو سازی برنامه اقدام ملی
مقابله با بیابانزایی و تخریب سرزمین در گلستان

سرویس شهرستانها -کارگاه دو روزه آموزشی -مشورتی
پروژه همسو سازی برنامه اقدام ملی مقابله با بیابانزایی و تخریب
سرزمین با حضور مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها ،مراتع
و آبخیزداری کشور به میزبانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان گلستان و با حضور معاونین فنی ادارات کل  22استان کشور
برگزار شد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری گلستان ،ابوطالب قزل سفلو مدیر کل منابع طبیعی و
آبخیزداری گلستان با بیان این که این کارگاه آموزشی فرصت مناسبی
برای تبادل اطالعات و تجربیات استان های کشور در جهت مقابله با
بیابان زایی است ،اظهار کرد :صنعتی شدن ،مصرف زیاد سوخت های
فسیلی و تخریب پوشش گیاهی از مهم ترین عوامل بروز تغییر اقلیم
است.وی با اشاره به اینکه تغییر اقلیم ،کمبود آب شیرین و بیابان زایی

به عنوان سه چالش مهم جهانی مطرح است ،تصریح کرد :سرانه بیابان
در جهان 2000مترمربع و در ایران 4300مترمربع است که بیش از
دو برابر سرانه جهان است .پدیده بیابانزایی به همراه تغییرات اقلیمی
و کاهش تنوع زیستی به عنوان عمده ترین چالش های توسعه پایدار
شناخته شدند.مهندس قزل سفلو با بیان اینکه اراضی دشتی استان
گلستان شرایط بیابانی ضعیفی دارد ،گفت :اجرای پروژه های مقابله با
بیابانزایی در استان گلستان فرصت مناسبی برای کاهش و جلوگیری
از این پدیده است .وی در ادامه از اجرای پروژه تحقیقاتی در خصوص
گیاهان مقاوم به شوری و خشکی با دانشگاه گنبد کاووس ،اجرای
پروژه پژوهشی با پژوهشکده های محیط های خشک و نیمه خشک
در ایستگاه تولید بذر چپرقویمه گنبد با  18نوع گراس سازگار و مقاوم
به خشکی وشوری ،انجام مطالعات پهنه بندی و اجرایی مناطق در

معرض بیابان زایی ،اجرای پروژه ترسیب کربن در حوزه تیل آباد و
آزادشهر از سال 1393تاکنون به عنوان اقدامات اجرایی بیابان زدایی،
اجرای پروژه های بوته کاری در مراتع شمال استان با مشارکت تعاونی
مرتعداران و بهره برداران ،اجرای پروژه های ذخیره نزوالت در مراتع
شمال استان ،به تصویب رسیدن دومین پروژه ترسیب کربن استان از
طرف دفتر عمران سازمان ملل در سال 1396به عنوان اقدامات این
اداره کل در جهت مقابله با بیابان زایی در گلستان نام برد .در ادامه،
مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور
اظهار کرد :مساحت بیابان های ایران براساس شاخص های تعریف
شده سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور  32میلیون هکتار
است و هر جایی که توان تولید اکولوژیکی کاهش پیدا می کند بیابان
زایی شدن اتفاق می افتد.

سرپرست شرکت گاز گیالن 190 :کیلومتر شبکه گذاری در  5ماه نخست امسال

سرویس شهرستانها -مهندس حسین اکبر سرپرست شرکت
گاز استان گیالن از اجرای  190کیلومتر عملیات شبکه گذاری گاز
در  5ماه نخست امسال در مناطق صعب العبور و کوهستانی استان
خبر داد.مهندس اکبر با اعالم این خبر افزود :شبکه گذاری در 260
روستای استان صورت پذیرفته است و
مجموع میزان شبکه گذاری در استان
به نزدیک  20هزار کیلومتر رسیده است.
وی اظهار داشت :همچنین در سال جاری
 6هزار و هفتصد انشعاب گاز در استان
نصب شده است و مجموع انشعابات گاز در
استان به بیش از پانصد و پنجاه هزار عدد

افزایش یافته است.
سرپرست شرکت گاز استان گیالن در پایان گفت :امید است با
اتمام عملیات گازرسانی به روستاهای در حال اجرا در قالب فاز دوم
بند «ق» تا پایان سال جاری ،تمام روستاهای باالی  20خانوار استان
که امکان گازرسانی دارند از نعمت گاز بهره مند شوند.
عملکرد شایسته شرکت گاز گیالن در مواجهه با سیل لنگرود
به گزارش روابط عمومی گاز گیالن – بارش باران تابستانی در
اولین ساعات بامداد روز جمعه  ۱۷شهریورماه سبب جاری شدن سیل
در بعضی از مناطق شرق گیالن از جمله شهرستان لنگرود شد.
بر همین اساس در روز پنجشنبه اداره گاز لنگرود تدارکات الزم
اعم از تجهیز کلیه پرسنل با وسایل و امکانات کامل و خودرو های

امداد و آماده باش به نیروی های تعمیرات را بعمل آورد و  4اکیپ
عملیاتی را در روز جمعه مناطق حادثه خیز دیوشل ،تالش محله،
باالمحله لیالکوه ،و دیوشل پشته مستقر نمود.با توجه وقوع سیل و
بر اساس گزارش واصله در ساعت  5صبح روز جمعه گزارشی مبنی
بر پارگی لوله گاز فوالدی و قطع گاز  350خانوار داده شد که پس
از تالش  4ساعته کارکنان خدوم امداد گاز لنگرود جریان گاز دوباره
وصل شد.همچنین در جریان امدادرسانی به مناطق مذکور که با
هماهنگی و همکاری اداره راه ،بخشداری و دهیاری ها صورت گرفت،
دو مورد انشعاب فوالدی ،لوله کشی داخلی  4واحد مسکونی 8 ،مورد
علمک های آسیب دیده و  50مورد قطعی موردی گاز تا ساعات پایانی
روز جمعه تعمیر و مجددا ً گازدار شدند.

بهره مندی دانش آموزان بی بضاعت از بسته مهر تحصیلی

سرویس شهرستانها -همایش مهر تحصیلی ویژه دانش
آموزان مستعد و بی بضاعت راستای اجرای امینانه نیات واقفین
خیراندیش با هدف تهیه لوازمالتحریر مورد نیاز دانشآموزان
بیبضاعت برگزار شد .حجت االسالم سید محمدباقر حسینی
اراکی ،مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی،در همایش
مهر تحصیلی که در مجتمع فرهنگی هنری آفتاب اراک برگزار
شد گفت :با هدف اجرای نیت امینانه واقفان برای  ۳۰۰دانش
آموز اراکی در مقاطع مختلف تحصیلی بستههای مهر تحصیلی

فرماندار «ری» به عنوان فرماندار
برگزیده استان تهران انتخاب شد

سرویس شهرستانها -فرماندار ری در
نوزدهمین جشنواره شهید رجایی استان تهران،
فرماندار برگزیده استان تهران شد .نعمت اهلل ترکی
دبیر نوزدهمین جشنواره شهید رجایی استان
تهران در آیین اختتامیه این جشنواره گفت« :هدف
جشنواره رجایی شناسایی و تقدیر از تالشگران
عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی
و ملت شریف و بزرگوار ایران اسالمی و نهادینه
کردن ارتقا و بهبود عملکرد دستگاه های اجرایی
در سطوح مختلف از طریق تقدیر و تشویق آنها
است».رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
تهران در مورد نحوه و چگونگی ارزیابی عملکرد
نهادها و دستگاه ها ،اظهار داشت« :این جشنواره
اختصاص به بررسی و ارزیابی تمامی دستگاه های
و نهادهای دولتی استان تهران در سال  95دارد ،و
طی شش ماه گذشته طبق ماده  81و  82قانون
مدیریت خدمات که رهبری آن را ارائه دادند،
دستگاههایی اجرایی که خود اعالم آمادگی کردند
را مورد ارزیابی عمومی و اختصاصی قرار دادیم».وی
با تاکید بر باال بودن شاخص کیفیت دستگاه های
اجرایی استان تهران ،تصریح کرد« :تمامی دستگاه
های اجرایی استان تهران در سال  94و  95عملکرد
مطلوبی داشتند و همین کار ما برای انتخاب
فرماندار برگزیده استان را سخت و دشوار کرده
بود».ترکی ضمن تقدیر از مطلوبیت خدمات ارائه
شده به مردم توسط دستگاه های اجرایی گفت« :در
نهایت پس از ارزیابی های صورت گرفته از میان 16
فرماندار استان تهران ،هدایت اهلل جمالی پور ،سعید
ناجی و محمد کرم محمدی ،فرمانداران شهرستان
های ری ،شهریار و پیشوا حائز رتبه برتر شدند».
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر:

فعالیت و مشارکت  4200عضو در کانون معلوالن توانا

سرویس شهرستانها -مدیرعامل کانون
معلوالن توانا گفت :کانون معلوالن توانا حدود 4
هزار و  ۲۰۰عضو دارد که در راستای توانمند
سازی افراد معلول برنامه های مختلفی را تدوین
و برنامه ریزی کرده است .سیدمحمدرضا هادیپور
با بیان اینکه کانون معلوالن توانا در سال ۱۳۷۴
به ثبت رسید و فعالیت خود را آغاز کرد ،اظهار
کرد :از ابتدای تشکیل کانون با این استدالل که
چرا معلوالن جایگاه اجتماعی مناسبی ندارند و

اخبار

برپایی جشن عاطفه ها در  249پایگاه
ثابت و سیار در استان بوشهر

مدیرعامل کانون معلوالن توانا :

هر وقت صحبت از معلول میشود انسان ناتوان در
ذهن نقش میبندد فعالیت خود را در این بخش
معطوف ساخت .وی در ادامه افزود :مشکل اصلی
معلوالن نداشتن نگرش صحیح جامعه نسبت به
این افراد بود که باید اصالح میشد.مدیرعامل
کانون معلوالن توانا تصریح کرد :با توجه به این
موضوع تعریف جدیدی از معلولیت را ارائه دادیم
چرا که معتقدیم همه انسانها دارای محدودیت
هستند و انسانها بواسطه محدودیت سازنده
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تهیه و اهدا شد .وی تصریح کرد :برای ۲هزارو  ۵۰۰دانشآموز
استان در مقاطع تحصیلی مختلف بستههای مهر تحصیلی به
ارزش  ۸۵میلیون تومان توسط خیرین و واقفان تهیه شده است،
این اقالم شامل کیف و نوشت افزار است .حجتاالسالم حسینی
اراکی ادامه داد :تبلیغ فرهنگ وقف و ایجاد وقفهای جدید در
حوزه علم و فناوری و کمک به دانشآموزان مستعد و بیبضاعت
از جمله نیازهای وقفی است .برای رفع نیازهای روز جامعه
نیازمند وقفهایی مانند کمک به ازدواج جوانان ،تهیه جهیزیه،

وقفهای قرآنی ،داور و درمان هستیم .وی اظهار کرد :در راستای
نهادینه کردن وقفهای جدید در بخشهای مختلف جامعه نیاز به
کمک اصحاب رسانه داریم ،برای ایجاد وقفهای قرآنی نیز باید از
خودمان و جامعه قرآنی آغاز کنیم ،اگر ما خود را مدعی و پرچم
دار فعالیتهای قرانی میدانیم بهتر است برای توسعه وقفهای قرآنی
از مزایا ،حقوق ،اموال و  ..خود شروع کنیم .بنده آمادگی دارم
برای فعالیت قرآنی و خرید رقبه با دیگر دوستان و جامعه قرآنی
داشته هایمان را کنار هم بگذاریم و رقبهای خریداری کنیم.

سرویس شهرستانها -مدیر کل کمیته
امداد استان بوشهر از برگزاری جشن عاطفه ها
در آستانه بازگشایی مدارس در  249پایگاه ثابت و
سیارسطح استان در روزهای  23و  24شهریورماه
خبر داد.به گزارش سایت خبری کمیته امداد ،احمد
لطفی با بیان اینکه جشن عاطفه ها فرصتی است
برای عشق ورزی به کسانی که نیازمند دستان گرم
هم نوعانشان هستند،گفت:در آستانه سال تحصیلی
جدید و شروع مدارس هشت هزار و  500دانش
آموزان نیازمند تحت حمایت کمیته امداد نیازمند
کمک خیران و مردم نیکوکار استان هستند تا
بتوانند بدون دغدغه به امر تحصیل بپردازند.وی با
اشاره به اینکه هر ساله جشن عاطفه ها با هدف
تامین نیازهای دانش آموزان نیازمند تحت حمایت
برگزار می شود ،افزود :امسال نیز همانند سال های
گذشته این جشن در دو مرحله در سطح استان
برگزار می شود و کمک های مردمی و خیران
نیکوکار جمع آوری و میان دانش آموزان نیازمند
توزیع می شود.لطفی در ادامه بیان کرد :مرحله اول
جشن عاطفه ها با شعار « مهر در انتظار همدلی»
در روزهای  23و  24شهریور ماه برگزار می شد و
 249پایگاه ثابت و سیار در سراسر استان از طریق
دفاتر کمیته امداد ،مراکز نیکوکاری ،بسیج و مصلی
های نماز جمعه اقدام به جمع آوری کمکهای
مردمی برای کمک به دانش آموزان نیازمند می
کنند.

تامین آب پایدار و ارتقاء سطح کیفی و
کمی آب شرب شهرستان مالرد

سرویس شهرستانها -با اجرای پروژه
های شاخص سطح کیفی و کمی آب شرب در
این شهرستان ارتقاء یافت .معاون فنی و مهندسی
شرکت آب و فاضالب شهرها وشهرکهای غرب
تهران با اعالم این خبر گفت :از آنجا که ارتقاء
کیفیت آب شرب مصرفی شهروندان همواره از
دغدغه های کارکنان و مدیریت این شرکت بوده
است ،به منظور باال بردن فشار و حجم آب در
دسترس مشترکین همزمان با ارتقای کیفیت،
حوزه معاونت فنی و مهندسی شرکت پروژههایی
را در سطح شهر مالرد تعریف و در انتهای سال
گذشته و چهار ماه اول سال جاری اجرا و به بهره
برداری رسانده است .او افزود :این پروژه ها شامل
اجرای خطوط انتقال از قطر  ۲۰۰الی  ۹۰۰میلیمتر
به طول  ۱۰,۰۰۰متر ،حفر ،تجهیز و اجرای خطوط
جمع آوری پنج حلقه چاه آب شرب ،تکمیل و راه
اندازی پکیج پیش ساخته ایستگاه پمپاژ مخزن
کشاورز و همچنین تکمیل و راه اندازی ایستگاه
پمپاژ و مخزن  ۱۰.۰۰۰متر مکعبی شهرک جعفریه
مالرد میباشد ،و برای افزایش کیفیت و فشار آب
زونهای سرآسیاب شمالی و جنوبی و همچنین
جنوب شهر مالرد و قشالق و براساس طرح جامع
آبرسانی این شهر اجرا و به بهره برداری رسید.به
گفته مجید صالحی امیری خط کمربند شمالی
شهر به قطر  ۹۰۰و  ۸۰۰میلیمتر از جنس چدن
داکتیل به طول  ۳۵۰۰متر و خط ارتباطی چاههای
جنوب میدان ارتش تا مخزن کشاورز به اقطار
 ۶۰۰و  ۴۰۰میلیمتر از عمده ترین این عملیات
بوده اند.معاون فنی و مهندسی آبفای شهرها
و شهرکهای غرب تهران خاطر نشان کرد :با راه
اندازی پکیج پیش ساخته ایستگاه پمپاژ با ظرفیت
 ۲۳۰۰مترمکعب در ساعت و هد  ۵۰متر (که برای
اولین بار در شرکتهای اقماری نصب و به کار گیری
شده است) همچنین ارتباط آن از طریق اجرای
خط  ۶۰۰میلیمتر به طول  ۱۵۰۰متر تا منطقه
سرآسیاب جنوبی ،موضوع کمبود فشار منطقه
مذکور و به تبع آن کمبود فشار منطقه سرآسیاب
شمالی به طور کامل رفع شد.

شرکت گاز استان گلستان مفتخر است که در هفته دولت تعداد  78پروژه گاز رسانی را با هزینه ای بالغ بر  232میلیارد ریال مورد افتتاح و کلنگ زنی قرار داده است.

مشترکین گرامی :
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